Data de publicació: 15-06-10
Resolució de 15 de juny de 2010, del Vicerectorat de Relacions Internacionals i
Cooperació, per la qual s'estableix una subvenció de cinc mil quatre-cents cinquantatres euros, per a finançar un projecte d'intervenció social d'ajuda als damnificats del
terratrèmol de Xile, en la zona de Santa Clara de Talcahuano, Xile, a través de
l'organització “Coordinadora Comunal Ambiental i Ecològica Talcahuano”.
Antecedents,
La Universitat d'Alacant, tal com estableix el seu Pla Sectorial d'Internacionalització, compte
entre els seus objectius la solidaritat cap als pobles més desfavorits, la qual es materialitza
mitjançant la realització d'accions encaminades a millorar les condicions econòmiques,
socials i humanes dels col·lectius més vulnerables.
Seguint amb aquesta política, a través del Vicerectorat de Relacions Internacionals i
Cooperació, s'estableix una subvenció per a atendre als damnificats pel terratrèmol
esdevingut a Xile, el passat 27 de febrer de 2010, i el posterior sisme submarí.
Els beneficiaris directes de l'acció seran els residents de la població de Santa Clara,
pertanyent a la comunitat de Talcahuano, amb un nombre d'aproximadament tres mil
habitants, prop de la badia de Talcahuano.
L'activitat subvencionada consisteix en la realització d'iniciatives de rehabilitació social, per a
pal·liar els efectes produïts com a conseqüència del terratrèmol, entre les classes més
desfavorides pertanyents a barris de la població de Santa Clara i serà coordinat pel centre
d'alumnes i docents de la carrera de treball social de la Universitat Autònoma de Xile i de la
junta de veïns de Santa Clara.
Per tot l'exposat, resol,
Subvencionar, per un import de 5.453 € (cinc mil quatre-cents cinquanta-tres euros), pel
procediment de caràcter excepcional regulat en l'article 22.c), de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, al projecte “Intervenció social en la crisi post
terratrèmol amb famílies damnificades del Sector de Santa Clara de Talcahuano”, a Xile,
L'organització responsable de rebre els fons és la Coordinadora Comunal Ambiental i
Ecològica Talcahuano, Ruf: 65753750-0, en les condicions establides en l'annex I de la
present Resolució.
Contra la present resolució els interessats podran interposar recurs d'Alçada, davant el
Rector de la Universitat d'Alacant en el termini d'un mes des de la publicació de la mateixa.

Signat: Begoña San Miguel del Hoyo
Vicerectora de Relacions Internacionals
i Cooperació.
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Coordinadora Comunal Ambiental i Ecològica Talcahuano”.
Privada/pública
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Responsable de la
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Sr. Gonzalo Venegas Muñoz

Càrrec

President Junta veïnal

65.753.750-0.

Matriu del Projecte
Objectiu general
Accelerar la recuperació social i emocional dels habitants de la població Santa Clara,
mitjançant la implementació de programes ambulatoris en les dimensions informatives, de
contenció i assistencial.
Objectiu específic
Millora de les condicions sanitàries dels damnificats pel terratrèmol i sisme submarí en Santa
Clara.
Resultats esperats
Resultat 1

Realitzat cadastre socioeconòmic de la situació de la població afectada.

Resultat 2

Realitzada la labor de contenció social i col·lectiva en la zona.

Activitats previstes
Activitat 1

Selecció grup d'alumnes

Activitat 2

Aixecament de la informació en Santa Clara

Activitat 3

Realització de les labors de neteja.

Activitat 4

Activitats lúdiques amb xiquets de Santa Clara

Descripció del projecte.
1. Diagnòstic i definició del problema.
A causa del terratrèmol i sisme submarí, ocorregut en el Centre Sud de Xile, la població
Santa Clara és una de les zones més devastada de la Comuna de Talcahuano.
Es considera que la magnitud (300 vegades major que en la zona de la Araucania) i la
densitat poblacional d'aquest sector fa que el sofriment personal siga de gran abast i
requereix intervencions socials i emocionals assertives i de caràcter professional orientat a
minimitzar els efectes individuals i col·lectius.
S'observa un dèficit en la informació que manegen els seus dirigents pel que fa a nombre
d'afectats, condicions d'habitatge, albergats, malalts, desapareguts i víctimes fatals, la qual
cosa fa menys expedit l'accés a l'ajuda.
Aquesta és una població d'aproximadament 3.000 habitants i es troba emplaçada a
aproximadament 7 quilòmetres des de la plaça d'Armes de Talcahuano camí cap a
Concepció. Limítrofa a la denominada illa Rocuant, propera a la Badia de Talcahuano.
La població de Santa Clara estava formada de cases de sectors econòmics de classe mitja
baixa i els seus habitants són xicotets emprenedors de pesca artesanal, assalariats de
pesqueres, microempresaris de serveis, molts d'ells amb ocupacions informals i precaris. Els
habitatges de fustes d’autoconstrucció de caràcter bàsic feien d'aquest poblat una vila
tranquil·la per a la criança i educació dels xiquets ja que els serveis educacionals, de salut i
laborals estaven a la mà. Els seus carrers estaven en la majoria pavimentades, sent un
sector de gent esforçada i emprenedora.
Compten amb una organització social veïnal que els ha permès millorar el barri i els
habitatges, així com lluitar per a demandar de l'autoritat millores ambientals. Són reconeguts
en els mitjans oficials per la seua impecable gestió com veïns. El dia del terratrèmol, molts
van prendre la decisió d'eixir de les seues cases a les fosques pel temor a la “eixida del
mar” i és així que en la fugida es van morir ofegades 9 persones i altres tantes es troben
desaparegudes.
2. Descripció del projecte.
El projecte respon a la missió que assumeix la Universitat Autònoma de Xile amb el medi,
en la seua declaració de formar professionals socialment responsables i compromesos amb
el desenvolupament regional i local. Per a això es proposa que la formació rebuda pels
alumnes ha d'estar al servei dels sectors més devastats pel terratrèmol, però que
principalment presenten sofriment personal i col·lectiu. En conseqüència amb l'anterior,
docents i alumnes de la carrera de Treball Social, estan disposats a lliurar
desinteressadament suport professional, tècnic, humà i material a les persones de la
població de Santa Clara, afectada per la catàstrofe.

3. Identificació de la contraparte.
Institucions:
1. Carrera de Treball Social, Universitat Autònoma de Xile.
2. Unitat Veïnal N. 20, Junta de Veïns Santa Clara.
3 . Coordinadora Comunal Ambiental i Ecològica Talcahuano”.

Equip Docent:
Anaiza Catricheo Marianjel. Directora de Treball Social.
María Isabel Almeyda Zúñiga. Docent de Treball social.
Junta de Veïns:
President: Gonzalo Venegas Muñoz.
Centre d'Alumnes:
Presidenta, Natalia Andrea Sepúlveda Pascal.
Tresorer, Rigoberto Andrés Vásquez Araneda.
Secretària, Valeria Daihana Carvajal Peña.

